
Aanteekeningen omtrent

Nederlandsche Microlepidoptera

door

Dr. H J. LyCKLAMA à NiJEHOLT.

Dat veertien soorten Microlepidoptera, nieuw voor de Neder-

landsche fauna, in twee jaren als zoodanig bekend zijn ge-

maakt, is wel een bewijs, dat er nog zeer veel in ons land

te vinden zou zijn, wanneer slechts een weinig meer onder-

zocht werd.

Met enkele soorten, welke in deel LXX door verschillende

omstandigheden waren uitgevallen, worden deze nieuwe soor-

ten medegedeeld.

Het aantal Nederlandsche Microlepidoptera bedroeg bij de

laatste opgave 990 ; hiervan blijkt Grapholitha nebritana Z.

te moeten afvallen, zoodat het aantal nu 1003 bedraagt.

IL C. p. 234

3. Voorvleugels blinkend zilverwit met vier ten deele ge-

vorkte of afgebroken dwarsstrepen . 2. a. dipoltella

3. (oud) wordt 4.

III. p. 310

C. De gewolkte donkere middenstreep der voorvleugels in

het midden zeer breed onderbroken, zoodat alleen twee

zwarte tegenvlekken overblijven. Uiterste vleugelpunt

zwart . . . , 37- a. simplana

A. 2. a. b. c. dd. p. 312

e. Achterrand der voorvleugels onder de punt weinig of

niet ingetrokken, kleur lichter en bruiner, schild geel,

ovaal. Achtervleugels met scherpe punt, bij het (ƒ licht-

grijs met donkeren rand. Franje witachtig, onderzijde

bij het cT lichter. 19 —21 mM. . 49. scutiilana (pflugiana)
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ee. Achterrand der voorvleugels onder de punt ingetrokken,

schild vierkant en voor de donkere punt breed lood-

kleurig. Achlervleugels met stompe punt, bij het cT

nagenoeg zwart. Franje grijs, onderzijde bij het çf don-

kerder, 17 —18 mM 49. a. luctuosana

k. 1. mm. nn. p. 421 —422

o. Wortellid der sprieten omgekeerd kegelvormig, zoo lang

als 4 tot 6 leden van den schaft. Eindlid der palpen

spits, korter dan lid 2.

y. Voorvleugels zonder schubbenpuistjes . 86. a. Aoybia

yy. Voorvleugels met schubbenpuistjes,

p. als vroeger.

pp.— qq. p. 422

r. Sprieten bijna zoo lang als de voorvleugels, achter-

schenen op den rug lang behaard, middencel der achter-

vleugels open ^'j . Chrysoclista

rr. Sprieten korter dan drie vierden van de voorvleugels,

achterschenen onbehaard; middencel der achtervleugels

gesloten 87. a. Psacaphora

11. p. 423

X. Achtervleugels met gesloten middencel.

} als vroeger.
nn. S

^

XX. Achtervleugels zonder middencel.

n. Palpen hangende, sprieten nauwelijks langer dan

de halve vleugel yj. Heliozela

nn. Palpen dik, iets gebogen. Sprieten duidelijk langer

dan de halve vleugel 71. a. Heliodines

II. p. 490
B. Voorvleugels donkerbruin, met gelen, zwart en paars

gezoomden dwarsband en gele, tot langsstrepen opge-

hoopte beschubbing tegen den wortel. Achtervleugels

in cel I c minstens dubbel zoo breed als de lengte der

franje.

X. Achter den dwarsband twee gele vlekken, somtijds

aan de binnenrandszijde vereenigd . 5. a. ochsen-

heimerella
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XX. Achter den dwarsband gele langslijnen.

r en 2 als vroeger.

P- 497

II. Voorvleugels sterk blinkend goud- of koperkleurig met

min of meer doffen donkeren dwarsband of schaduw.

A. Sprieten van den man aan den wortel ruig beschubd,

die van het wijfje tot de helft door beschubbing

verdikt.

1. Palpen langer dan de kop, roestkleurig geel

behaard, met hoogstens enkele zwarte haren

aan het einde 2. aipriacellus

2. Palpen korter dan de kop, geheel zwart be-

haard 2. a. violellus

II. B. a. p. 506

bb. Voorvleugelfranje onder en boven sneeuwwit als de

bovenzijde van het vleugelvlak.

c. Franje der achtervleugels nooit geheel wit, grond-

kleur der voorvleugels iets blauwachtig . 6. evo-

nymellus (cognatellus)

cc. Geheele franje der achtervleugels zuiver wit, grond-

kleur der voorvleugels eerder iets geelachtig.

6. a. mahalabelhis

II. B. a. b. c. dd. p. 506

e. Voorvleugels met grijs vlekje in de vouw en een groote

grijze slecht begrensde vlek achter het midden. Stippen

grof, onderzijde geheel grijs. 23 —25 mM. 3. a. irrorellus

ee. Voorvleugels dikwijls onder den voorrand of op den

geheelen vleugel grijs beschaduwd. Stippen klein. 19

—

21 mM 4. padellus

P- 737

A. Voorvleugels grijs met vijf zwarte punten . i. binotella

B. Voorvleugels donkerbruin met een donkere vlek op de

dwarsader 2, inunctella

II. A. p. 793

I. Voorvleugels glanzig bronskleurig. Sprieten met lichter

puntderde. Zak met wijden mond, tot tweederden met

lichtbruine stukjes blad bezet, het overige platgedrukt,

tweekleppig. 8 mM. lang.
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a. Voorvleugels paarsachtig, sprieten niet door be-

schubbing verdikt 4. paripemiella

b. Voorvleugels groenachtig, sprieten door beschubbing

verdikt 4. a. fuscocuprella

P- 797

Het donkere voorrandsgedeelte der voorvleugels tegen

den binnenrand zeer scherp begrensd, in de gedaante van

een wigvormige, wortelwaarts spitse streep. 20 —21 mM.
a. De zilverwitte langslijn langs den voorrand bereikt

den wortel niet, is tegen den wortel toegespitst eu

blijft onder den voorrand .... 25. vibicella

aa. De zilverwitte langslijn langs den voorrand is even-

zoo gevormd, doch blijft op den voorrand .

25. a . caelebipeìinella

III. p.

Voorvleugels bruinachtig leemgeel met witte langslijnen

in het wortelveld en twee al of niet afgebroken zilveren

dwarsbanden met zwarte vlekken achter het midden

3. lienigiella

p. 876

D. Voorvleugels zwart met twee sneeuwwitte dwarsbanden

en witten wortel. Franje zonder deelingslijn ....
1 1 . a. bifase te Ila

cc. p. 903 —906

X. Deelingslijn der franje zwart,

d. enz.

XX. Deelingslijn der franje nooit zwart, hoogstens onduide-

lijk donker 26. a. scopariella

p. ÌO15

B. Donkere achterrandswortel der voorvleugelfranje breed

en duidelijk grijsgeel gevlekt; die aan den binnenrand

met een schubbentand. Achterschenen en tarsen tezamen

de helft langer dan het achterlijf.

I . Voorvleugels bleek, paarsachtig roodbruin, de scherpe

driekante voorrandsvlek en eene op de bovenste lob

donker koffiebruin, om beiden de grond oranje-bruin

gemengd. 19 —10 mM. ... 7. acantliodactyla
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2. Voorvleugels donkerbruin of grijs, niet roodachtig,

sterk wit gesprenkeld. Driekante voorrandsvlek en

die op de bovenlob zwart-bruin, de grond om bei-

den geelwit. 2T —22 mM. . . 7. a. cosmodactyla

2. a. p. 243

Conchylis dipoltella Hb. Tin. 345; Tr. IX, 2, 127; WiLK.

319; Hein. 79; Meyr. 547; Snellen II, p. 234, noot; Barr.

Lep. Br. I, X, p, 317; inargaritana Hw. 401 ; Wd. 1121
;

dipoltana Tr. X, 3, 75; DUP. Sup. IV, p. 65, i; H. S. IV,

p. 180; zephyrana DuP, IX, 260, f. 3; biviana DuP. Sup. IV,

65, 3. P- 175 (ab.); St. 1728.

16 mM.
Palpen stomp, aan de buitenzijde okergeel, de binnenzijde

lichter. Kop en thorax okergeel, in het midden en aan de

buitenzijde lichter.

Op de paarlmoerglanzende voorvleugels zijn de vier bruin-

gele lijnen evenwijdig aan den achterrand, de eerste nabij

den wortel, de tweede meestal tegen den voorrand gevorkt,

de derde tegen den binnenrand gevorkt. De vierde loopt

gebogen van de vleugelpunt naar den binnenrandshoek en

laat daardoor achter haar middengedeelte een klein stukje

van de grondkleur vrij. Verder is de voorrand aan den wortel

en tusschen de derde en vierde lijn bruingeel gevlekt.

Franje lichtgeel met deelingslijn.

Achtervleugels donkergrijs met witte franje met deelings-

lijn. Achterlijf donkergrijs.

Onderzijde grijs, de voorvleugels met gele franje.

Volgens Heinemann in Juli en Augustus, volgens Spuler

ook in Mei en Juni.

Rups in bijeengesponnen bloemen van Achillea millefolium.

Door mij einde Juli 1927 eenige exemplaren te Nijmegen

gevangen.

37- a. p. 319

Steganoptycha simplana Fr. 22, 2, p 38; Gn. Ind. 60;

H. S. IV, p. 234; WiLK. 119; Hein. 209; Mevr. 473 ; Barr.

Lep. B. I. IX, p. 9, T. 471, f. 2; ambigiiana DuP. IX, 262,

f. 7 ; St. 1969.

14—15 mM.
Palpen donkergrijs met witte punt. Kop voor en boven



NEDERLANDSCHEMICROLEPIDOPTERA. 47

wit, Op zijde donkergrijs. Thorax donkergrijs, schouderdek-

sels evenzoo met witte punt.

Wortelveld donkergrijs met witte stip aan den wortel, aan

den binnenrand '/g breeder dan aan den voorraad, onder

het midden gebroken. Onder het midden van 'den voorraad

en aan het einde van den binnenrand ziet men de resten

van den middenband.

Voorraadshaakjes scherp, door zwarte vlekjes gescheidea.

Achterrand zwart gestippeld. De grondkleur is wit, doch bijna

overal zeer bleek olijfgeel gewolkt.

Franje donkergrijs met 3 deelingslijnen, bij den binnen-

raudshoek wit. Achtervleugels donkergrijs.

De afbeelding van Barret is zeer goed, behalve de vorm

van het wortelveld.

Mei —Juni.

Rups tot in Mei op Populus tremula.

Vaals, 29 Mei 1927 (P. TUTEIN NOLTHENIUS).

49. a. p. 330

Epiblema hictuosana DUP. IX, 252, f. 4; Gn. Ind. 43;

cirsiana Z. Stett. e. Z. 1843, p. 150; H. S. 225, IV, p. 241;

WiLK. 95 ; Hein. 150; Wallgr. Tidskr. 1890, p. 155; de Rou
v./W. in Sepp. 2'^= S. II, p. 123, pi. 30, f. 1 —9; Barr. Lep.

Br. I, XI, p. 143; scîitulana F. R. t. 64, b. e, d, g; St. 2144.

Door Snellen werd deze soort als een variëteit van

scutidana (pfugiana) gehouden. .Staudinger voegt er bij :

spec, non semper a pfliigiana Hw. distinguenda.

Meer verschillen dan in de tabel genoemd zijn kan ik

niet opgeven.

De rups leeft evenals die van de vorige soort in de stengels

van Cirsium arvense en palustre, zij spint zich in het najaar

in, doch verpopt eerst laat in het voorjaar. De vlinder ver-

schijnt van Mei tot in Augustus, of er een tweede generatie

is, blijft twijfelachtig, daar ook de overwinterde rupsen

somtijds eerst in Augustus den vlinder leveren.

Voor een tweede generatie pleit wel, dat ik in het najaar

in Hatert, naast vele door rupsen bewoonde stengels van

Cirsium, veel meer reeds verlatene vond.

Het kweeken uit in het najaar gevonden rupsen mislukt
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bijna altijd, terwijl dit zeer gemakkelijk gaat wanneer men
de rupsen in April zoekt.

79. a. p. 360

Grapholitha nigricana Stph. 111. IV, p. loi ; Wd. 925 ;

VViLK. 230; Barr. Monthl. Mag. IX, p. 30; Meyr. 513;

nebritana Z. (non Tr.) Stett. e. Z. 1849, p. 250; Ld. Wien.

Mts. 1859, p. 193; Barr. Lep. Br. I. p. 193; Snellen II,

p. 360; tcnebrosana Z. I.e. et 1866, p. 14; H. S. 231; Stt.

Man. II, p. 25 I ; ì Wd. 926
;
pisana Gn. Ind. p. 48; ? viciana Gn,

Ind. 48; St. 2160.

13 —15 mM.
Volgens onderzoekingen van den heer P, TUTEIN NOL-

THENius, welke hij helaas niet meer heeft kunnen publiceeren,

is het wel zeker, dat alleen deze soort hier voorkomt en

dus in de plaats van nebritana moet komen.

De beschrijving van SNELLEN blijft van toepa.ssing.

5. a. p. 495

Adela ochsenheimerella Hb. 359; Tr. IX, 2, 134; Z. L. E.

VIII, 35; H. S. V, p. 105; Frey 42; Hein. -jy \ Sr. 4726.

13 —16 mM.
Palpen klein, geelgrijs met donker eindlid, het tweede lid

met enkele stijve haren aan het eind. Kopharen roestgeel,

bij het $ meer dan bij den cT- Sprieten bij den (ƒ als bij

degeerella, bij het $ iets langer dan den vleugel, voor twee

derden zwart met kopergloed, iets dikker dan het laatste

witte derde.

Voorvleugels spitser dan bij degeerella, voor den dwarsband

geteekend met gele en violette langslijnen, terwijl de gele

dwarsband, welke beiderzijds dik violet is afgezet, meestal

recht is, zelden iets gebogen, in het midden verdund. Achter

den dwarsband is de vleugel geteekend met een spitse gele

vlek, van den voorrand schuin naar binnen loopende en

eene andere, meer ovale, evenwijdig aan den achterrand.

De eerste wisselt in grootte en komt somtijds slechts tot

halverwege den vleugel, terwijl zij ook met de tweede vlek

vereenigd, een schuine V kan vormen. De rest van den

vleugel is violet.
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Achtervleugels bruin met lichten purperglans.

Vliegtijd Juli.

Rups in platten zak tot Mei bij afgevallen naalden van

sparren.

Van deze soort heb ik 9 Juli 1927 een Ç uit sparren

geklopt te Ubbergen.

2. a. p. 499
Nemotois violcllus Z. L. E. VIII, 61 ; H. S. 230

—

i, V, p. 97 ;

Frey 44; Hein. 84; cnpyiacellus Z. Is. 1846, 275; Snellen
T. V. E. XXXII, 54; St. 4706.

14—16 mM.
Bij den man staan de groote bruine oogen dichter bij

elkaar dan bij de vorige soort, de smalle tusschenruimte is

van voren met zwarte, van achteren met roestkleurige haren

bezet, ook de achterrand van den kop draagt roestkleurige

haren. Sprieten dicht bij elkaar op een kleine verhooging.

Wortellid violetkleurig, het daaropvolgende gedeelte, onge-

veer Y4> i^ •'•-'w onregelmatig beschubd, daarna is de kleur

nog voor een gedeelte zwart, terwijl de rest, ongeveer ^/g

van den spriet, wit is, evenals bij cupriaccllus.

Bij het Ç is de breede tusschenruimte tusschen de kleine

oogen dicht bezet met roestkleurige haren. Sprieten iets

langer dan de vleugel, verder en dikker beschubd dan bij

den cf, waardoor de spriet gladder is. De punthelft wit.

Palpen iets korter dan de kop, met lange zwarte haren

vrij dun bezet.

Thorax roodachtig metaalglanzend (bij ciipriacellvs bij den

cf zwart met groene schouderdeksels, bij het $ messingkleu-

rig), bij het Ç levendiger dan bij den cf-

Voorvleugels stomp gepunt, ronder dan bij cupriacellus,

roodgoud, tegen den wortel somtijds meei violet. Achter het

midden een iets matte schaduw, somtijds violetzwart, ook

wel bijna niet te onderscheiden, achterrand iets lichter, doch

niet violet.

Bij het $ is het goud rooder, bij het cT bleeker, iets

groenachtig.

Achtervleugels vrij breed, violetbruin, enkele schubben in

het midden en langs den achterrand goudglanzend. Franje
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van voor- en achtervleugels zwartbruin met goudglanzende

vvortelhelft.

Snellen had van deze soort eenige exemplaren gevangen

tegelijk met cupriacelliis en hield beide voor één soort, doch

hij vermeldt niet het door Zeller opgegeven duidelijk ver-

schil in de grootte en beharing der palpen.

Vliegtijd Juli.

De rups vindt men einde Augustus in de bloemen van

Gentiana pneumonanthe, in een vrijwel cylindervormige, gele

of grijze ruwe zak ; later wordt de zak plat peervormig,

donkergrijs met eenige lichtere halvemaanvormige strepen,

de rups is dan licht bleekgroen gekleurd met zwarten kop

en daarachter 3 zwarte ringen. Zij eet vooral de stelen,

doch ook de blaadjes van Erica, daartoe komt zij halverwege

uit den zak, nu eens aan het breede, dan weder aan het

smalle einde.

Pop bruin, zij steekt na het uitkomen uit den zak aan

het breede einde. Te Laag-Soeren niet ongemeen, bij de

door mij gekweekte exemplaren was de doffe middenband

nauwelijks zichtbaar.

6. a. p. 506

Yponomeuta mahalabellus Gn. Ind. 105 ; Rag. Bull. S. Fr.

1873, p. 124; ib. Ann. i874, p. 583; Snellen II, p. 506,

noot; Bentinck, T. v. E. LXXI, p. XLI; St. 2364.

23 —26 mM.
Behalve het in de tabel genoemde gelijkt deze soort ge-

heel op evonymellus (cognatellus) en is van de licht gekleurde

exemplaren hiervan slechts uiterst moeilijk te onderscheiden.

Men dient er op te letten, dat ook aan de onderzijde aan

de achtervleugelfranje, behalve een lijntje aan den wortel,

het wit geen spoor van grijze inmenging vertoont.

De spinsels zijn duidelijk verschillend en wel bij deze soort

geheel schoon, terwijl bij de vorige soort altijd vele excre-

menten mede zijn ingesponnen.

De geslachtsdeelen zijn microscopisch duidelijk te onder-

scheiden van die van de andere soort.

Rups op Prunus mahaleb, doch te Overveen op Evonymus

gevonden (G. A. Graaf Bentinck).
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3. a. p. 508

Ypononieuta irrorellus Hb. 93 ;
Tr. IX, I, 222; Wd. 1282;

Dup. XI, 286, 5; Z. Is. 1844, 213; H. S. V, p. 91; Hein.

109; Meyr. 696; Snellen II, 506, noot; St. 2358.

23 —25 mM.
Palpen aan de buitenzijde zwart, aan de binnenzijde wit.

Sprieten zwart, wit bestoven, naar de punt witter.

Aangezicht wit, kopharen wit, met aan de rugzijde een

grijzen onderrand. Thorax wit met zwarte punten.

Voorvleugels matzilver, een gedeelte van den voorrand

en de gelicele achterrand smal donkergrijs, evenals de ge-

heele franje en de in de tabel genoemde vlekken. Achter-

vleugels met franje gelijkmatig donkergrijs.

Rups op Evonymus en Prunus spinosus. Pop met zwart

voorstuk en vleugelscheden, verder lichtgeelgroen met drie

zwarte vlekken en zwarte punt.

Een exemplaar van deze soort is bij mij uitgekomen uit

een pop, welke afzonderlijk lag naast een nest van cogna-

tellus, gevonden te Heijen (L.), Juli 1927.

2. p. 737
Hypatima inunctella Z. Is, 1839, 193; H. S. 419, V, p. 212;

Z. L, E. X, 266 ; Snellen II, p. 737, noot ; Hein. 387 ;

St. 3071.

16—17 mM.
Deze soort is kleiner en donkerder dan de vorige, met

kortere voorvleugels.

Sprieten vrij dik, bij den cT stomp getand, het 3'' lid der

palpen iets langer dan het 2*".

Voorvleugels donkerbruin met leemgelen glans, achter de

dwarsader iets donkerder, met onscherpe donkere vlekjes

bij dé punt, ook de reeds genoemde donkere vlek op de

dwarsader is niet scherp begrensd.

Achtervleugels bruingrijs met geelachtigen glans, evenzoo

de franje.

Vliegt om elzen op vochtige plaatsen.

Gevonden te Moergestel, e. 1. 25 Juli 1924 (G. A. Graaf

Bentin CK).
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P- 738
LXXI. a. Heliodines Stt.

De vlinders van dit geslacht zijn slanker dan Heliozela.

De kop is breed met overdwars gewelfd voorhoofd, oogen

ovaal, laag, sprieten juist boven de oogen ingeplant, bij het

cf vier-vijfden en bij het $ drie-vierden van de vleugellengte,

vrij dik met korte leden.

Palpen bijna zoo lang als de kop, vrij dik, het eindlid

langer dan het middenlid.

Aderstel der achtervleugels als bij Heliozela, dat der voor-

vleugels echter zeer verschillend daarvan, namelijk: de midden-

cel vrij breed, door een zeer fijne dwarsader gesloten, waaruit

ader 4 en 5 op gelijke afstanden van 3 en 6 ontspringen,

6 uit den spits, kort gesteeld met 7, die in den voorrand

uitloopt.

Er is slechts één soort van dit geslacht.

Heliodinis roesella L. F. S. No. 1406; Hb. 135, 399, 400;

Tr. IX, 2, 165; Hw. 573; DUP. XI, 306, i; H. S. V, p. 314;

Frey. Tin. 274; Hein.-Wck. 518; Meyr. 676; Snellen II..

p. 423, noot; St. 3615.

IO —II mM.
Voorvleugels goud-oranje, de randen zwart, een zilveren

dwarsband even voor een derde. Daarachter vindt men drie-

zilveren vlekjes aan den voorrand, de laatste twee dichter

bijeen dan de eerste. Aan den binnenrand, tusschen de eerste

twee vlekjes van den voorrand, is een grooter zilveren vlekje.

Op den franjewortel juist onder de punt van den vleugel

is een zilveren veeg. Franje donkergrijs, geen deelingslijn,

aan den wortel met zilverglans.

Achtervleugels bruinachtig, glanzend, achterlijf zwartgrijs,

Pooten zwartgrijs, dijen glanzend lichtgrijs, achterschenen

met lichtgrijze vlek in het midden.

Juli —Augustus.

Rups in Juni in bijeengesponnen bladeren van Atriplex

en Chenopodium, op deze laatste te Oisterwijk gevonden,

e. 1. 29 Juli 1924 (G. A. Graaf Bentinck).

i
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4. a. p. 805

ColcopJiora fuscociiprella H. S. 920, f. V, p. 230; Hein.-

WcK. 546; Mevr. 647 ; Snellen II, p. 793, noot, T. v. E. XL,

p. 356; fuscociliella Stt. Tr. E. Soc. Loud. (2), 25 ; Stt. 3669.

10V2 mM.
Sprieten tot tweederden eenigszius door beschubbing ver-

dikt, gekleurd als de voorvleugels, verder onzuiver wit met

grauwbruine ringen, tot voor de spits.

Palpen dun, spits, langer dan de kop, vuil grijswit.

Voorvleugels groenachtig bronskleurig met geelachtigen

glans, tegen de punt niet donkerder.

Achtervleugels donkergrijs, met enkele bronskleurige

schubben.

Franje der voorvleugels donkergrijs, met bronskleurige

schubben op den wortel, die der achtervleugels donkergrijs.

Pooten bruingrijs, met vuilwit geringde tarsen.

Vliegtijd einde Mei —Juni.

Rups op Corylus, zij overwintert onverpopt. Zak als bij

paripennclla, doch aan het boveneinde omgebogen.

25. a. p. 823

Coleophora caclebipennella Z. Is. 1839, 206; L. E. IV, 238;

H. S. 704, V, p. 244; Stt. Nat. Hist. V, 22, t, 9, f. 3 ; Hein.-

WCK. 575; St. 3778.

17 —21 mM.
Sprieten zuiver wit, het wortellid met langen baard.

Palpen anderhalf maal zoo lang als de kop, lid 2 met

een dun baardje, zoo lang als drievierden van het eindlid,

dat weinig korter is dan het middenlïd.

De zilverwitte lijn op den voorrand is ook aan de achter-

zijde toegespitst en reikt tot op de franje; de wigvormige

scherp begrensde donkere vlek komt tot het einde der franje

en is aldaar van onderen licht afgezet.

Een witte langslijn in het midden, van af het midden des

vleugels tot vóór den achterrand is aan beide einden toe-

gespitst, in het midden even dik als de voorste witte lijn.

In de vouw is een witte lijn van af den wortel tot dicht bij

den achterrand, alwaar zij spits toeloopt. Langs den binnen-

rand is nog een zéér fijne zilverwitte afzetting.
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Franje bleek bruingrijs, bruiner dan de bleek okergele

vleugel.

Zak peulvormig, zwart, op Artemisia vulgaris.

Te Overveen gevangen 29 Juli 1927 (G. A. Graaf Bentinck).

p. 860
XXXVI a. Anybia Sn.

Dit geslacht werd door VONHeinemann bij Laverna CURT.

(later Moìiipìia Hb.) gerekend, waarvan het slechts onder-

scheiden is door het ontbreken der schubbenpuistjes. Eén

soort welke nu ook hier te lande is gevonden.

Anybia epilobiella ROEM. Beri. Schrift. Ges. Naturf. Freund.

XI, 162, t. 3, 1-6(1794); Stt. Nat. Hist. XI. 182, t. 5, 3;

Hein.-Wck. 420; Meyr. 675 ; langiella Hb. 187; Tr. IX, 2, 178;

H. S. 965, V, p. 208; Frey L. E. XIV, 196; niveipunctella

H. S. 966; fulicella H. S. V, p. 209; St. 3594.

10 mM.
Aangezicht zilverglanzend, palpen wit, met zwart eindlid,

sprieten zwart en wit geringd.

Voorvleugels groenachtig zwartbruin, voor de punt rood-

achtig, glanzend. Iets achter het midden een kleine witte

vlek, somtijds een kromme lijn daarvan uitgaande naar den

voorrand en punt (var. fiilicella H, S.). Verder een zeer klein

wit vlekje op een derde en een op vier vijfden. Franje zwart-

grijs, om de punt tot aan de donkere deelingslijn beschubd

als de vleugel.

Achtervleugels half zoo breed als de voorvleugels, donker

grijsbruin. Franje viermaal zoo breed als de vleugel.

Achterlijf als de voorvleugels.

Onderzijde en dijen zilverwit ; schenen en tarsen aan de

buitenzijde zwart, wit gevlekt.

Mei —Augustus.

Rups in de bladeren van Epilobium-soorten mineerende

in Juli.

Gevangen in het Haagsche Bosch 21 Mei 1927 (G. A.

Graaf Bentinck).
p. 862

LXXXVII. a. Psacaphora H. S.

Behalve de in de diagnose genoemde verschillen is dit
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geslacht gelijk aan Chrysoclista. Van de twee voorkomende

soorten is nu cén inlandsch.

Psacapiiora sckrankella Hb. 264; Stt, I, B. 242; Hein.-

WCK.434; Mevr. 680; locupletella F. R. 88, 3; H. S. V, p. 216;

} quadrilo bé- Il a H. S. V, p. 216; St. 3598.

12 —[3 mM.
Sprieten zwart, bij het Ç tot drievierden en de punt wit.

Kop glanzend loodkleurig, palpen zwart als de rest van

het lichaam.

Voorvleugels oranje, met een zwarte schubbenpuist in de

vouw, welke aan de voorzijde loodglanzend is. Wortel zwart,

tegen den binnenrand loodkleurig en aan den voorrand

begrensd door een loodkleurige vlek, welke door een fijn

lijntje verbonden is met de schubbenpuist in de vouw. Voor-

rand zeer smal zwart, met even achter het midden een

loodkleurige vlek en juist voor de franje een schuinen witten

veeg. Achter de schubbenpuist een fijn zwart gerande lood-

kleurige vlek, langwerpig in de richting van de schubbenpuist

naar den witten veeg.

Punt zwart, achterrand loodkleurig, franje zwart, met lich-

teren rand.

Achtervleugels zwartbruin.

Juni —Augustus.

Rups mineert in de bladeren van Epilobium-soorten, voor-

jaar en Juli.

Gevonden te Numansdorp e. 1. 12 Mei 1914 (A. DuLFER).

3. p. 870

Cosmopteryx lienigiella Z. Is. 1846, 298; Stt. Zool. 1850,

2753; I. B. 229, t. 9, f. 22; Nat. Hist. XII, p. IO, t. i, f i
;

H. S. V, p. 284; NOLCK. Fn. II, 692; Hein.-Wck. 523;

Meyr. 662; Snellen II, p. 868, noot, St. 3550.

1 1 —12 mM.
Voorvleugels bruinachtig leemgeel, met drie fijne witzil veren

langslijnen uit den wortel tot voorbij een derde, één aan den

binnenrand, één in het midden en één daartusschen. Verder

nog een dergerlijk lijntje eerst aan den voorrand en dan iets

daarvan verwijderd tot een vierde van den vleugel.

De grond tusschen de zilveren dwarsbanden is helderder
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dan de grondkleur, de baadeii zelf zijn zwart gevlekt, de

eerste aan den voorrand, de tweede aan voor- en binnen-

rand, somtijds bestaan zij ieder uit twee vlekken.

Uit het midden van den binnenrand of iets daarachter

loopt een dikke zilverlijn door de vleugelpunt tot aan het

einde der franje. Deze is aan de voorzijde wit, aan den

achterrand geelgrijs.

Achtervleugels grijs.

Kop en thorax iets donkerder dan de vleugels, de kop

met lichte middenlijn en zijlijnen. Palpen aan de buitenzijde

geelbruin, aan de binnenzijde wit.

Onderzijde, lijf en pooten glanzend wit, de voorpooten aan

de buitenzijde lichtbruin.

Rups in de bladeren van riet.

Gevangen te Overveen 6 Juli 191 7. (G. A Graaf Bentinck).

II. a. p. 884.

Elachista hifasciella Tr. IX, 2, 182; DUP. XI, 308, 5; Z. Is.

1839, 213; H. S. 959; Frey L. E. XIII, 257; Hein.-Wck.

484; Snellen II, p. 874, noot; binella H. S. V, p. 310;

St. 3974.

8—8V2 mM.
Voorvleugels middelmatig breed, bruinzwart; aan den wor-

tel, schuin afgesneden tot aan den voorrand, wit. De banden

breed, evenwijdig, de eerste bij een derde, iets schuin, in

de vouw met een bocht; de tweede midden tusschen de

eerste en den franjerand, in vorm en breedte verschillend,

breed en iets ovaal, tegen de randen dunner, of tegen den

wortel concaaf, of uit twee gebogen, in het midden naar

achteren hoekig verbonden strepen bestaande.

De franje geheel haarvormig, het achtergedeelte breed

lichter.

Achtervleugels nog niet half zoo breed als de voorvleu-

gels, bruingrijs.

Kop bij den man loodgrijs, bij het wijfje witachtig, palpen

vrij lang, grijs, van binnen lichter.

Achterlijf en pooten zwartgrijs.

Gevangen bij de excursie na de Zomervergadering te Vaals

Mei 1927.
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26. a. p. 928

Lithocolletis scopariella Z. L. E. I, 227, t. i, f. 26; Stt. I. B.

275; H. S. 795, V, p. 332; Hein.-Wck. 674; Stt. Monthl.

Mag. XV, 239; Meyr. 743 ; Snellen II, p. 903, noot; T. v. E.

XL, p. 361; St. 4173.

8 Va—9 '/o mM.
Aangezicht wit, sprieten wit, zoo goed als ongeringd,

kophaar onderaan op het voorhoofd ros, verder bleekgeel.

Thorax wit geteekend, doch zonder witte middenlijn.

Voorvleugels zuiver goudkleurig, teekening wit, vrij breed,

doch niet scherp. Langslijn uit den wortel tot twee vijfden,

voorbij de helft omhoog gebogen, aan het eind verdikt; zij

raakt meestal het bovenste der beide eerste randstreepjes,

die elkander onder een spitsen hoek naderen. Het bovenste

streepje is fijn, het onderste in de vouw verdikt.

Binnenrand fijn wit. Verder nog vier witte voorrands-

streepjes, weinig sprekend, daar zij niet bruin zijn afgezet.

In de vleugelpunt een onduidelijke donkere stip, in de franje

geen paars of violet. Franje lichtgrijs, ook die der iets don-

kerder achtervleugels. Pooten wit, achtertarsen niet of zeer

onduidelijk donker geringd.

Juni —Juli.

Rups onder de bast van brem. Alleen uit Venlo bekend.

7. a. p. 1025

Platyptilia cosmodactyla Hb. 35 —6; Tr. IX, 2. 235; Wd.

1649; H. S. 4, V, p. 369; Hein.-Wck. 788; Leech. Pteroph.

t. 16, f. 10; Meyr. 433; Hofm. Pteroph. 65; Frey. Tin. u.

Pteroph. p. 406 ; Tui T. Ent. Ree. XI, p. 238 (nomencl.)
;

punctidactyla Hw. 479; Wd. 1648; tdodactyla Zett, Ins. Lap.

1012; Snellen II, p. 1015, noot; St. 1342.

21 —22 mM.
Behalve de kleur, welke nooit roodachtig is, en de witte

besprenkeling, zijn de verschillen met acanthodactyla slechts

gradueel.

Bijna altijd is de afmeting iets grooter, de bouw iets

plomper, en zijn de voorvleugels iets breeder.

De kleur is meestal zeer donker zwartbruin of grijsbruin,

de witte besprenkeling netvormig, de voorrand is meestal



58 DR. H. J. LYCKLAMAà NIJEHOLT, NED. MICROLEPIDOPTERA

mcer wit gevlekt. De voorrandsvlek, welke dikwijls zeer don-

ker is, is wortelwaarts niet altijd duidelijk begrensd, buiten-

waarts wel.

De lichte vlek daarachter is meestal duidelijker, witter,

en dikwijls breeder. De dwarslijnen zijn minder duidelijk,

somtijds niet te zien.

De achtervleugels zijn donkerder, de franje om den don-

kerder schubbentand der derde veder witter, de eerste veder

met meer zwarte schubben.

Einde Juli en Augustus.

Rups in Juli in het zaad van Akelei.

Gevonden door mij te Nijmegen October 1928.


